De Paddentrek ….. een hachelijke onderneming.
De paddentrek is een hachelijke onderneming voor de diertjes.
In het voorjaar trekken de padden wanneer het mooi weer aanbreekt
s’ avonds massaal naar de voortplanting wateren.
Deze trek komt pas goed op gang als de temperatuur stijgt boven de
12 graden en de luchtvochtigheid hoog is.
Onder dergelijke weersomstandigheden geeft het bioritme van de diertjes
een signaal af waardoor ze massaal rechtsreeks naar hun voortplantingplaats
trekken waar ze vroeger zijn geboren.
Vlak bij het water
aangekomen gaan
ze op zoek naar
een partner.
De mannetjes
zitten daarvoor in
de buurt van het
water te wachten
op de vrouwtjes.
Bij het Zwart water
zitten de
mannetjes graag
op het wegdek te
wachten. Het
wegdek is warmer
dan de rest van de
omgeving en ze
hebben ook nog
eens een mooi
uitzicht op de vrouwtjes die de weg willen oversteken.
Ze zitten in de nachtelijke periode, uren op de weg te roepen van ….kom
eens kijken hoe mooi ik ben.
Passerende dames worden wel door 3 tot 5 mannetjes belaagd.
Na verloop van tijd verlaten ze de weg met hun uitgekozen partner en gaan
ze na het voortplantingswater.
Ter voorkoming dat de padden massaal overreden worden in die dagen
worden de wegen afgezet of worden vangschermen geplaatst langs de weg.
Soms is er wat kritiek door automobilisten op het afzetten van de wegen.
Laatst had iemand het argument van hoor eens!!!
Mijn autobanden zijn maar 30 cm breed terwijl de weg 6 m breed is.
Dus ik rijd hooguit 5% van de diertjes plat.

Jammer genoeg vrij kortzichtig gedacht.
De meeste auto’s rijden namelijk met een snelheid van tussen de 50 en 80
km. per uur. Met een dergelijke snelheid worden de dieren onder de auto en
zelfs tot een meter naast de auto allemaal door de luchtverplaatsing
opgezogen en iets verder weer tegen de grond geslingerd. De meeste dieren
zijn dan verwond en liggen met een opengereten lichaam op het wegdek.
Ze creperen tot s’ morgens vroeg of soms hebben dieren zoals kraaien, uilen,
dassen, bunzingen enz. ze al eerder uit hun lijden verlost.
Door de vangnetten wandelen de dieren langs het net totdat ze in de emmers
vallen. Dagelijks worden s’ morgens vroeg de dieren b.v. bij het Zwart water
door leden van IVN Maasduinen uit de emmers gehaald en overgezet naar
hun voortplanting water. Ze blijven daar totdat ze in het water eieren hebben
afgezet. Hierna gaan ze terug naar hun landbiotoop. Dit gebeurd vrij snel en
verloopt minder gevaarlijker.
In het voorjaar zijn een 20 tal leden van IVN Maasduinen betrokken bij het
overzetten van salamanders, kikkers en padden. Zij tellen ook het aantal
dieren wat ze overzetten Zo krijgen we samen met het Limburgs Landschap
een goed beeld hoe groot de populatie amfibieën is bij het Zwart water.
Het geeft verder een beeld op welke plekken de meeste dieren oversteken.
Dit is een mooie indicatie waar in de toekomst eventuele permanente
voorzieningen het best kunnen worden geplaatst.
Groetjes Gerard van Dooren

